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Resumo
O futebol ter por sua consistência o confronto entre duas equipes com
mudanças de estado de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade e
situações imprevisíveis. Algumas dessas fases imprevisíveis pode se chamar
de trabalho tático, onde o treinador trabalha sua equipe dentro de um esquema
a fim de obter o melhor desempenho da equipe, e assim criando um padrão de
jogo. Estamos possibilitando neste estudo uma análise sobre as publicações
em cenário nacional sobre tática no futebol e, consequentemente, mostrar a
importância em explorar a literatura. Os estudos científicos têm por finalidade e
relevância trazer a visão acadêmica para ser acrescentado junto a prática onde
possibilitam perceber as mudanças, inovações e métodos que auxiliam em
uma montagem de treinamento. Sendo assim, os objetivos deste estudo são
verificar as publicações em território nacional, trazer a diversidade de vertentes
dentro do próprio tema e por fim a importância de sempre explorar os meios
acadêmicos para que assim se possa trabalhar teoria e prática juntos. O
presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que tem por sua
finalidade verificar a produção acadêmica em território nacional sobre tática no
futebol, analisando os principais periódicos com as classificações de Qualis A1
a B2, onde esses periódicos devem possuir obrigatoriamente ligação direta
com a educação física. Os periódicos foram analisados desde o ano de 1998
(quando se iniciou o sistema CONFEF) até 2017. Foram analisados 9 sites de
periódicos, nos quais foram retirados a publicações anuais e em seguida todas
as publicações que possuem relevância com o tema. Os critérios de análises
destes dados obrigatoriamente foram: artigos publicados em língua portuguesa,
artigos específicos sobre treinamento tático. Após a análise dos periódicos
selecionados, obtivemos um resultado total dos periódicos de 5887 artigos,
sendo que desses apenas 18 artigos tinham relevância sobre temas
relacionados a tática no futebol, artigos esses que foram tabelados para
verificar algumas especificidades. Dentro dessas especificidades citamos:
autores, título, objetivo de cada estudo, instrumentos utilizados, amostras e
resultados. Assim conseguimos verificar que existem poucas publicações em
um corte de 19 anos referentes a tática no futebol em periódicos de alta
relevância. Sendo assim, existem a necessidade de estudos mais profundos
referentes ao tema.
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